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 قال: ρعن أيب هريرة أن النيب  فرجل اليقني أبو بكر رضي اهللا عنه. ،إذا كان لليقني رجال
لبقرة فقالت: إني لم أخلق "بينما رجٌل يسوق بقرة له، قد حمل عليها، التفتت إليه ا

لهذا، ولكني إنما خلقت للحرث، فقال الناس: سبحان اهللا! تعجًبا وفزًعا، أبقرة 
   .]2388صحيح مسلم: -[صحيح " فإني أؤمن به وأبو بكر، وعمر"ρتكلم؟!! فقال رسول اهللا "

ل يعقل؟! سبحان اهللا العظيم! الرسول يعلم بيقني أيب بكر!، الناس كلهم تعجبوا وقالوا: ه
 !- وكانا غري حاضرين- بقرة تتكلم؟! قال هلم: نعم أنا ُأَصدق، وأبو بكر، وعمر 
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1 أبوبكر الصديق... رجل اليقين

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

  أما بعد،ملصلى واملسلم عليه حممد وآله. وا ،احملمود هو اهللا جل جالله

وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه يوم ال ظل إال (إين أحبكم يف اهللا.  ،وبرأ الَنسمة ،والذي فلق احلبةف
   .)ا وال جتعل فيه ألحٍد غريك شيًئاظّله، اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خالصً 

  اهللا ،،،أحبيت يف 

  كيف حالكم مع اهللا؟

^è�i�[‚Ãe�‹éÖ�Ý_�†Óe�^e_�^Þ‚é‰�Üjffu_�Øâ�ï†� �

 وطبًعا ،كر الصاحلني تتنزل الرمحة""بذِ  سفيان الثوري يقول:، و نفس الشخص عندما يعرُف الكبار؟يا ترى هل عرفتم كيف تـَزْكُ 
 .. الصاحلني، اإلنسان يشعر بطمأنينة يف القلب، يشعر خبري الدنيالكن يقصد أننا عندما نأيت بِسَري  ..ذِكر اهللا األكرب ،ذِكر اِهللا األعظم

  .!سبحان اهللا

  واهللا أنا أحبكم يف اهللا ،،، ..إخويت

حنب احلب يف اهللا، عندما نقول: إننا  ..وأشعر أن أمجل شيء يف هذه الدنيا.. من أمجل الطاعات والعبادات يف هذه الدنيا 
سيدنا أبو بكر كان يعيش يف وسط الصحابة  - سبحان اهللا العظيم- مجيل، شيء رائق، رائع، حلو شيء  سيدنا أبا بكر رضي اهللا عنه،

وعندما قال له:  ،)أنا أخطأت ساحمين( يف املوقف الذي بينه وبني سيدنا عمر، عندما أخطأ قال:ما رأينا ببساطة مثل ،يتعامل معهمو 
  ... جيب أن تساِحمَين.. أعطيك حقك)عين البكر مل يستطع أن  يصرب. (ي ، سيدنا أبو)لن أساحمك ،ال(
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2 أبوبكر الصديق... رجل اليقين

°Ã•]çj¹]�…^Ã�� �

وأنا أعلُم بنفسي منهم، اللهم اغفر يل ما  ،كان إذا ُمِدح.. إذا مدَحه أحد الصحابة، قال: "اللهم أنَت أعلُم يب من نفسي
  !حان اهللا العظيمسب.. هذا شعار املتواضعني ،وال تؤاخذين مبا يقولون، واجعلين أفضل ِممّا يظنون" ،اليعلمون

)، آمني.. آمني.. آمني(تقول:  )،كثـّر اهللا من أمثالك(، )رأنت ُمنَـو (، )أنت بركة(هذه األيام عندما يقول لك شخص:  
   .. ارحم نفسك يا سيدي.؟!!من أنت يا عم "..!!،أمثالك"

لسماء ويقول اللهم أنت أعلم يب من يف رواية "كان يبكي ويرفع رأسه إىل ا ،سيدنا أبو بكر عندما كان ميدحه أحد يستاء
غم من أنه كان على الر  ،واجعلين أفضل مما يظنون" ،وأنا أعلم بنفسي منهم اللهم اغفر يل ما ال يعلمون وال تؤاخذين مبا يقولون ،نفسي

يًضا، كان قريًبا من  الصفات ألكن كان أقرب يف (اختيار رباين طبًعا)، ρأن قربَه من النيب سيدنا أبو بكر أنا أشعر  يف املكانة العليا..
  .صلى اهللا عليه وسلم ..النيب جًدا

^ãßÂ��]�ê•…�í�ñ^Â�kÖ^ÎJJJJJJ  

  ."......قالت: "مل أعقل أبَوّي إال ومها يدينان الدين وانظر.. يشهد لذلك قصة عن عائشة رضي اهللا عنهاتعال 

صغري؟ يعين، ارجع بذهنك إىل اخللف كثريًا، يعين ما  أنا كنت أحتدث قريًبا مع أحد أوالدي، ما أقصى شيء تتذكره وأنت[
الشاهد: إن  ]، سنوات عندما كان يف الصف األول االبتدائي 6أبعد شيء تتذكره وأنت عندك كم سنة؟ فتذكر أقصى شيء وهو عمره 

  كال منا عندما يرجع إىل اخللف بذهنه، أقصى شيء يتذكره وهو عنده كم سنة؟ ختتلف من شخص آلخر.

لم أعقل أبـََوّي إال وهما يدينان "تقول: عندما فتحُت عيين وجدُت أيب وأمي ُمْسلَمْني  نا السيدة عائشة رضي اهللا عنهاأمّ 
ى النيب يف ، وجدت نفسي  منذ وعيي، كل يوم أر ]2297صحيح البخاري: -[صحيح "ولم يمر علينا يوم إال ويأتينا فيه رسول اهللا الدين
طرفي النهار بكرة وعشًيا، فلما  ρ"إال ويأتينا رسول اهللا  ،ناقب.. كل يوم الرسول يزور أبا بكر يف بيتهوهذه أيًضا من امل ،ρبيتنا 

صحيح البخاري: -[صحيح"خرج أبو بكر مهاجًرا قبل أرض الحبشة"  شدد املشركون التعذيب على املسلمني، ،ابتلي المسلمون"

  !احلبشة من شدة اإليذاءهاجر إىل ختيل أنت.. سيدنا أبو بكر كان سيُ ، ]2297
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3 أبوبكر الصديق... رجل اليقين

Łtÿ†ł~Łè�÷æ�ŁtŁ†ł~ÿè�÷�şÔ×nÚ�Ćác� �

ِغنة وهو"حتى إذا بلغ برك   أخرجني قومي  :فقال أبو بكر ،سيد القارة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟؟ الغماد لقيه ابن الد
   .]2297صحيح البخاري: -[صحيح فأريد أن أسيح في األرض فأعبد ربي، فقال ابن الِدَغّنة: إن مثلك الَيخرج والُيخرج"

ِغنة: واهللا يا أبا بكر،  ،امسع هذا الكالم، هو الكالم الذي أريد أن أقوله لك مثلَك ال َيْخُرُج وال ُيْخَرُج، "قال ابن الد إن
 .]2297صحيح البخاري: -صحيح[ ، وتُعيُن على نواِئِب الحق"كسُب المعدوَم، وَتِصُل الرحَم، وَتحمُل الَكل، وَتقري الضيفَ فإنَك تَ 

  .. هل مسعت هذا الكالم من قبل؟ مسعته يف َمن؟ تذكر؟؟ها ..هذا الكالم هل يذكـُّرك بشيء؟

JJ�êâ�[JJJ�ÔÖ„Ò�‹éÖ_�êâ� �

قالت له  ،"لقد خشيت على نفسي"لسيدنا النيب عندما قال هلا:  الذي قالته أُمنا السيدة خدجية رضي اهللا عنها نفس الكالم
نـََواِئِب  على إنَك لََتِصُل الرِحَم، وتصُدُق الحديَث، وَتْحِمُل الَكل، وَتْكِسُب الَمْعُدوَم، وتـَْقِري الضْيَف، وتُِعينُ "واهللا  هكذا أيًضا

 هي. أليس كذلك؟ هي.. .]4953صحيح البخاري: -[صحيح "الحق  

  !شيء عجيب ..فاتفقا يف الصفات، سبحان اهللا العظيم

l^Ë’Ö]�»�^ÏËi]=JJ� �

ِغنة قال: يا أبا بكر واهللا إن مثلك الَخيرج والُخيرج وتصل الرحم  -يعين تعطي الذي ال ميلك- إنك ُتكسب املعدوم  ،ابن الد
(أي أحد حتدث له مصيبة تكون جبواره، تكون  ري الضيف، وتعني على نوائب الدهروتُق - عيف الذي ليس له أحدالض-وحتمل الَكّل 

أيب بكر، لقرب أيب بكر وكانت يف  ρاألخالق، هي صفات كانت يف النيب كأن هذه الصفات مكارم    -سبحان اهللا العظيم- معه) 
   .ρمن النيب 

لكل من يريد أن يقوم مقام الداعية، كأا صفات ينبغي أن تتوفر يف الداعية، يف الذي حيمل  ،ن الرسول ورثهاوأريد أن أقول أ
بكر ليحمل هذا الدين بعد  يف الذي يريد أن يكون من رجال هذا الدين، لذلك كانت يف أيب هذا الدين، يف الذي يُبلـّغ هذا الدين،

  .ρالنيب 
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[JJJJ�ğøq…�áçq†~Łi_� �

، وتعني الرحم، وحتمل الكل، وتقري الضيف إنك تكسب املعدوم، وتصل ؛واهللا إن مثلك ال َخيرج وال ُخيرج ،يا أبا بكر قال:
ِغنة،على نوائب احلق، فارجع، فاعبد رب ورجع مع أيب بكر، فطاف ابن الدغنة يف كفار قريش،  - خرج معه-  ك ببلدك، فارحتل ابن الد

ري الضيف، ويُعني على فقال: إن أبا بكر ال ُخيرج مثله والَخيرج، أُخترجون رجًال ُيكسب املعدوم، ويصل الرحم، وحيمل الكل، ويُق
  . "إنه يف جواري نوائب احلق؟

وليَصل ماشاء، وليقرأ ما  مر أبا بكر فليعبد ربه يف داره، :نوا أبا بكر، وقالوا البن الدغنةبن الدغنة، وأم فأنفذت قريش جوار ا
  يشتغلن بالصالة والقراءة يف غري داره، ففعل". يؤذينا، وال شاء، وال

  .شهادة عظيمة ..هذه الصفات اليت يف سيدنا أيب بكر الشاهد:

_�|‚Úæ�HÜã×Ò�Œ^ßÖ]�Ýƒ��]�ác†Óe�^e==JJ� �

ِإال تـَْنُصُروُه فـََقْد َنَصَرُه اللُه ِإْذ َأْخَرَجُه الِذيَن  { قال علّي رضي اهللا عنه: إن اهللا ذم الناس كلهم، ومدح أبا بكر بقوله سبحانه:
  .]40التوبة: [ َمَعَنا} َكَفُروا ثَاِنَي اثـْنَـْيِن ِإْذ ُهَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ يـَُقوُل ِلَصاِحِبِه َال َتْحَزْن ِإن اللهَ 

Üje„Ò==JJJ� �

واهللا ما رأينا رجًال أقضى بالقسط، وال أقَول باحلّق، وال أشّد على املنافقني "وعن جبري بن نفري أن نفرًا قالوا لعمر بن اخلطاب: 
"، ρرسول اهللا خريًا منه بعد  كذبتم واهللا، لقد رأينا"فقال عوف بن مالك:  ".ρفأنت خري الناس بعد رسول اهللا  ،منك يا أمَري املؤمنني

واهللا لقد كان أبو بكر أطيب من ريح املسك، وأنا  ،صدق عوف وكذبتم"، قال عمر: "أبو بكر"فقال:  ،فقال عمر: من هو يا عوف؟
  أضل من بعري أهلي".

=[Ù^q†Ö]�kè_…_� �

أت الناس متدح وتقول، وسيدنا عمر حًقا أمريا للمؤمنني بد دنا عمر بعد ما توىل اخلالفة وأصبحسبحان اهللا العظيم.. طبًعا سي
، رضي اهللا تُنال، مهما كان عمر، وغري عمر عدل، لكن أيًضا أين سيدنا عمر من سيدنا أيب بكر! سيدنا أبو بكر قمة ال ُتطال وال

على املنافقني منك فأنت خري  وال أشدّ  ،وال أقَول باحلقّ  ،يا أمري املؤمنني ما رأينا رجًال أقضى بالقسط :فعندما دخلوا قالوا عن اجلميع؛
  ض للحق رجاًال.اهللا يقيّ  -سبحان اهللا-لناس بعد رسول اهللا ا



 
 

www.yaqob.com                     _12أصلي وفصلي                                                                                           

________________________________________________________________________________  

             

 

5 أبوبكر الصديق... رجل اليقين

  .ρأفضَل من عَمر بعد رسول اهللا  مالك قال هلم: كذبتم.. رَأينا عوُف بن

قال: صدقت وكذبتم. قال هلم: سيدنا أبو بكر كان أطيب من ريح  قال له: أبو بكر.. َمن؟ (سيدنا عمر قال له: َمن؟)
.. ليس فضيلة فقط بل فريضة، هو أيًضا االعرتاف باحلق .-كنت أضل من اجلمل  -املسك وأنا كنت كافرًا وأنا أضل من بعري أهلي،

  األصل فريضة، فرض عليك أنك تعرتف باحلق وليس فضًال منك. يف فضيلة لكن 

��†Óe�^e_�ác�÷_^ãéfÞ�‚Ãe�íÚù]�å„â�ŁØ–Ê_�� �

أال إن أبا بكر أفضُل هذه األمة بعد نبيها، فمن قال غري هذا بعد مقامي هذا فهو مفٍرت، عليه "وقال عمر: (وهو على املنرب) 
فرتين".

ُ
  ما على امل

هّولني، ُيسِكت ركـّاب املوجة؛ قال هلم: أف
ُ
جاملني، ُيسِكت امل

ُ
 األمة بعد ضل شخص يفُيسِكت ذا املنافقني، ُيسِكت امل

لو ُوزن إمياُن أيب "وقال عمر:  وسوف أعاقبه عقوبة املفرتين. ،ومن قال غري هذا بعد اآلن يكون مفرتيًا ،هو أبو بكر ρسيدنا النيب 
 م، ليتين شعرة يف صدر أيب بكر".بكر بإمياِن أهل األرِض لرجح  

��flg₣£]�î×Â�íŠÊ^ß¹]��� �

نا عمر! رضي اهللا عن أيب بكر وعمر، رضي اهللا عنهم. أرأيت عندما يكون االثنان أصحاَب ختيل أنت عندما يقول هذا سيدُ 
املنافسة على  لنيب أكثر، وأنه أَحُب إىل النيب..النيب، وأحيانًا تكون املنافسة على اُحلّب، أحُدهم يظن بأنه حيُب النيب أكثر ويَفدي ا

  دنا عمر حيب لسيدنا أيب بكر أن يكون هو أقرب.اُحلب، ْمل حتدث بني سيدنا أيب بكر وعمر، كان سي

سيُدنا عمر. ليس هناك منافسة وإمنا اعرتاف  من أول َمن بايع سيَدنا أبا بكر؟، ρسقيفة بين ساعدة بعد وفاة النيب لذلك يف 
  .صفة اليقني تعالـَْوا بنا دوء، نريد أن نتوقف مع رجل املواقف (سيدنا أيب بكر) وإذا ذكرنا أول صفة فيه..، باحلق
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Γ��JJ†Óe�çe_°ÏéÖ]�Øq…�Σ� �

مع مواقف من حياة حنن قلنا: لن نسرد قصَة حياته، وإمنا سنقف  .فرجل اليقني أبو بكر رضي اهللا عنه ،ليقني رجالإذا كان ل
  .العجيَب هذا احلديثَ  امسعوا ،ال، ال، ال ...وهذا اليقني ُشهد له به، ليس القصص فقط اليت تقول سيدنا أيب بكر رضي اهللا عنه؛

=JJgérÃÖ]�oè‚£]�]„â�]çÃ�]�� �

"بينما رجٌل يسوق بقرة له، قد حمل عليها، التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا،  قال: ρعن أيب هريرة أن النيب 
ني أؤمن به وأبو " فإρولكني إنما خلقت للحرث، فقال الناس: سبحان اهللا! تعجًبا وفزًعا، أبقرة تكلم؟!! فقال رسول اهللا "

  .]2388صحيح مسلم: -[صحيح بكر، وعمر"

قال هلم: نعم أنا  هل يعقل؟! بقرة تتكلم؟! وقالوا: الناس كلهم تعجبوا ،أيب بكر! بيقنيالرسول يعلم  !سبحان اهللا العظيم
  !سبحان اهللا العظيم -كانا غري حاضرينو - وعمر ،وأبو بكر ،ُأَصدق

†Óe�çe_�°Ïée��]�Ùç‰…�ì�^ã�� �

"بينما راٍع يرعى في غنمه إذ عدا عليه الذئب، فأخذ منه شاًة، فطلبها حتى استنقذها  :ρقال أبو هريرة: قال رسول اهللا 
فالتفت " -الراعي يرعى غنمه وجاء الذئب وأخذ شاة وجرى الراعي، جرى وراءه بالعصا واستخلص منه الشاة، أخذ منه الشاة-  "منه

: ρ"فقال رسول اهللا  ذئب يتكلم؟!م السبع، ليس لها راٍع غيري. فقال الناس: سبحان اهللا"، إليه الذئب فقال له: من لها يو 
  .هذا توثيق يقني أيب بكر !سبحان اهللا العظيم ،]3690صحيح البخاري: – صحيح[ فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر"

 لعظيم سلطان اهللا قوة يقينهما، وكمال معرفتهماقال العلماء: إمنا قال ذلك ثقة ما، لعلمه بصدق إمياما، و " قال النووي:
  أن الرسول وَثق يقينهما. ،ه".  فضيلة ظاهرة أليب بكر وعمر رضي اهللا عنهماوكمال قدرت

Ü×‰_�àÚ�Ùæ_� �

من أحد عرضت عليه اإلسالم إال كانت له   ما" يف بداية اإلسالم، جتد احلديث.. ، رمحة..أبا بكر رجل اليقني :تعالوا لنرى
أبو بكر أسلم يف جملس  لكن هذه هي احلقيقة؛ .واحلديث غري صحيح ،"تردد، إال أبا بكر كان بادي الرأي أسلم من وقتهكبوة و 

قل أشهد أال إله إال اهللا وأشهد أن "وقال له: إين رسول اهللا. قال: فماذا أقول؟ قال:  ρيًقا للنيب، فاستدعاه رسول اهللا واحد، كان صد
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يقني.. هذا اليقني بعد هذه اجللسة مل يهتز للحظة، مل يتلون وال  -سبحان اهللا العظيم- ا يف نفس اللحظة. . فقاهل"حممًدا رسول اهللا
  حلظة.

ð]†‰ý]�í×u…�»�t]†Ã¹]æ� �

من رحلة اإلسراء واملعراج وأخذ يقصها على قومه، مل يصدق أحد  ρاء واملعراج، حني رجع رسول اهللا انظر يف رحلة اإلسر 
  ، وارتد ناس من املسلمني.-زعم–يده على رأسه متعجًبا للكذب  صفق، ومن بني واضعٍ ن بني مُ فمِ  ،منهم

دخل على  ؛أصر رسول اهللا أن حيدثحتدث الناس لن يصدقوك، و  ال :الرسول عندما أصبح الصبح وأراد أن خيرج، قيل له
فصليت باألنبياء إماما (مل حيدثهم عن  ،قدسأْسري يب الليلة إىل بيت املحيدثهم، ويكلمهم، وخيربهم، أنه  قريش يف ناديهم وبدأ

   .املعراج)

رأوها فرصة، - ذهبوا مسرعني  ، سعى رجال إىل أيب بكر؛ هناك أناسρمستحيل وأخذوا يستهزئون بالنيب  فيقولون له إن ذلك
فقال: أَو  أكباد اإلبل شهرًا!فأخربوه: إن صاحبك يزعم أنه أتى بيت املقدس الليلة يف الشام مث أصبح بني أظهرنا، وحنن نضرب إليها 

  مل يَر النيب ومل يسمع منه.  !..سبحان اهللا العظيم ."لئن كان قال ذلك فقد صدق ،فأنا أشهد"قالوا: نعم. قال:  قال ذلك؟

=JJ]„â�àÚ�‚Ãe`e�äÎ‚‘_� �

الوا: أتصدقه بأنه يأيت الشام ق قال هلم: أشهد، لو كان قال فقد صدق. قالوا له: نعم. ،قال هلم: قال؟ هم قالوا له: إنه يقول..
  قال: نعم، أنا أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه خبرب السماء.  يف ليلة واحدة مث يرجع إىل مكة قبل أن يصبح؟!

  . وقف.. أريدكم أن تتصوروا املوقف، كما قلت لك.. ضع نفسك مكانه، ماذا كنت ستقول؟ (مكان سيدنا أيب بكر)مَ 

 صاحبك قال اليوم نكتًة.ك: أدرك أُناس جاؤوا وقالوا ل - 
 قال؟ .. ماذا؟ماذاال ميكن.. مستحيل هذا الكالم.. عجيب جًدا.. ستقول:  - 
 اسكت.. ما قاله كالم جين اجلن.. ال ميكن! ال، - 
 ماذا قال؟ - 
 إنه ذهب بالد الشام ورجع منها صباًحا، أتصدق؟! :قال - 
املواضيع، جنلس معه ونراه ونسمع، أذهُب إىل سيدنا معقول؟!.. حسًنا اصربوا، ملاذا العجلة، ملاذا تكربون  ستقول هلم: - 

  .)..النيب وأمسُع منه (هذه أحسن األحوال
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==JJäßÚ�ÄÛŠè�á_�áæ��äÎ‚‘� �

  لكن سيدنا أبو بكر مل يقل أمسع منه أو ال أمسع منه، قال: صدق.

  كيف؟  - 
  صاِدق، أنا أصدقه. هو هكذا،  - 

  ا؟مىت جند أناسا هكذا يا أخي.. ممكن؟ هل يوجد ناس هكذ

  كيف؟ - 
هكذا، صدق، أنا أصدقه.. أنا أصدقه يف أكثر من هذا، يقول: السماء تكلمين، أنا أصدق، ربنا أرسل إّيل، أنا أصدق،  - 

 سبحان اهللا العظيم... م صحيحأيًضا كال ملاذا ال أصدقه يف هذه أيًضا؟
 -   

íéfè‚£]�x×‘� �

  .وقف صلح احلديبيةتعال ملوقف ثان يف اليقني، موقف عجيب جًدا أيًضا وقوّي جًدا.. م

، فقلت يا رسول اهللا ألست نبّي اهللا حًقا؟ قال: "بلى".. قلت: ألسنا على ρقال عمر بن الخطاب: أتيُت نبّي اهللا 
  ]2731: صحيح البخاري-[صحيح الحق؟ وعُدُونا على الباطل؟ قال: "بلى"، قلت فلَم نعطي الّدنِّية في ديننا إًذا؟

عمر فقط، كان الصحابة كلهم مهزوزين يف هذا املوقف، خائفني، إال سيَدنا أبا بكر، ماذا  هذا املوقف مل يكن موقف سيِدنا
  .إىل اللقاء القادمقال؟ وماذا فعل؟ تعال نقف يف هذا املوقف، أنا أريدك أن تعيش هذه املواقف بوجدانك.. 

  

  أحبكم يف اهللا، وأستودعكم اهللا..  

  كم ورمحة اهللا.والسالم علي                            


